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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DEL 

DIA 23 DE MARÇ DE 2017 

 

 

Núm. de la sessió:  3/2017 

DIA: 23 de març de 2017 

HORARI: De les 20:30 h a les 22:00 h 

LLOC: Sala de Plens – Casa Consistorial 

CARÀCTER: Ordinari 

 

ASSISTENTS: 

 

En Josep Candàliga Freixa – ERC – AM 

N’Elisabet Carracedo Mañosa – ERC – AM 

Na Meritxell Bonastre Aris– ERC – AM 

N’Enric Forcada Valiente – ERC – AM 

N’Ernest Clotet Berenguer – CUP – PA 

N’Òscar Vilarasau Clotet – CUP – PA 

N’Israel Falcó Martínez – CUP – PA 

En Roger Genescà Campí – CIU 

Na Fina Montañola Cortina - CIU 

En Manel Parreño Jiménez – CIU 

En Marc Torras Simon – CIU  

Na Mercè Simó Riba - CIU 

En Josep M. Artigas Feliu – CIU 

Sra. Montserrat Bach Pujol, secretària 

Sra. Mireia Serra Ferré, interventora 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

El Ple, per unanimitat, aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

2.- ÀREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 

 

2.1 APROVACIÓ PROJECTE CONSOLIDACIÓ BASE DEL COL·LECTOR DEL 

TORRENT FASE II 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que 

diu el següent: 

 

“Vista la necessitat plantejada de continuar amb la consolidació de la base del 

col·lector del torrent d’Artés. 

Vist el projecte d’obra ordinària “Consolidació de la base del col·lector del torrent 

d’Artés, fase II”, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques senyor Miquel 

Àngel Nogué Estradé. 
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Vist l’informe favorable de  l’arquitecte municipal del dia  20 de  març de 2017, es 

proposa al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

Primer.  Aprovar   inicialment el  Projecte d’obra ordinària “Consolidació de la base 

del col·lector del torrent d’Artés, fase II” amb un pressupost de contracte de dos-

cents quaranta-nou mil cent quaranta-set euros amb tretze cèntims (249.147,13 €) 

IVA no inclòs, redactat per l’enginyer tècnic d’obres públiques senyor Miquel Àngel 

Nogué Estradé. 

Segon.- Sotmetre a informació pública el projecte pel termini de trenta dies durant 

els quals es pot examinar i formular-hi les al·legacions pertinents, mitjançant edicte 

en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web www.artes.cat. 

Transcorregut el termini d’informació pública sense que s’hagin presentat 

al·legacions l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu sense necessitat 

d’adoptar un nou acord”.  

 

L’Alcalde, en Josep Candàliga Freixa, diu que el present projecte es finançarà una 

part via Xarxa de Diputació 2017 i la resta amb inversió del propi Ajuntament.  

El regidor Roger Genescà Campí en relació al finançament demana si els diners 

d’inversió del propi ajuntament provindran de la taxa que es paga del clavegueram. 

L’alcalde aclareix que provindran del pressupost ordinari. 

La interventora, Mireia Serra Ferré, afegeix que hi ha suficient partida ordinària per 

poder-ho finançar. 

El regidor Roger Genescà Campí demana si està comptabilitzada la taxa de 

clavegueram i la quantitat existent en aquesta bossa. 

La interventora contesta que sí, però en aquest moment no disposa de les dades 

exactes, al que el regidor, Roger Genescà Campí demana si en el proper Ple se’ls 

podria informar de quants diners es disposa i en que s’han invertit i/o està previst, 

per poder informar per a què es fa servir aquesta taxa. Per la resta del projecte que 

consideren important pel poble i veuen bé la forma de finançament, manifesta que 

aprovaran el projecte.  

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen. 

 

 

2.2 NOVA APROVACIÓ DEL MAPA ACÚSTIC 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que 

diu el següent: 
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“Vist l’acord del Ple del dia 20 d’octubre de 2016 en virtut del qual es va acordar 

l’aprovació inicial de la modificació de l’actual Mapa de Capacitat Acústica del 

municipi d’Artés, aprovat el 13 de juliol de 2006, adaptant-lo als canvis legislatius 

soferts en matèria de contaminació acústica. 

Vist  l’informe de l’enginyer municipal, emès el dia 14 de març de 2017,  en el qual 

posa de manifest  que el Mapa de Capacitat Acústica d’Artés,  en  la versió 

aprovada pel Ple del dia 20 d’octubre de 2016, no s’ajustava  en l’àmbit  de l’entorn 

de la zona esportiva municipal  als requisits de la zonificació acústica del Decret 

245/2005 de 8 de novembre, pel qual  es fixen els criteris per l’elaboració  dels 

mapes de capacitat acústica, a resultes d’això el Servei  de Prevenció i Control de la 

Contaminació Acústica de la Direcció General  de Qualitat Ambiental de la 

Generalitat de Catalunya ha  emès un nou document amb una nova zonificació  de 

les categories del carrer Barcelona i Arquitecte Gaudí  de conformitat a les 

previsions de la normativa vigent, per la qual cosa l’enginyer municipal informa 

favorablement aquest  nou document. 

Vistos els articles 9.6 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 

contaminació acústica i. 4 del Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual 

es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll, i els  articles 10.6  i 

14 i l’annex D del Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002, de 28 de juny, de protecció  contra la contaminació acústica. 

Aquesta comissió  proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple en la sessió del dia 20 d’octubre 

de 2016 referent a l’aprovació inicial de la modificació del Mapa de Capacitat 

Acústica d’Artés. 

Segon.- Aprovar inicialment  de nou  la modificació del Mapa de Capacitat  Acústica 

d’Artés, adaptant-lo als canvis legislatius soferts en matèria de contaminació 

acústica segons documentació que s’annexa. 

Tercer.- Sotmetre aquest acord a informació pública  durant el termini  de trenta 

dies hàbils, mitjançant la  inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 

Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 

comunicació escrita diària, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament  i a la web municipal, 

als efectes d’examinar-lo i formular al·legacions. 

Quart.- Considerar que en el cas de no haver-hi cap al·legació l’aprovació inicial 

esdevindrà definitiva. 

Cinquè.- Establir que un cop aprovat definitivament  el Mapa de Capacitat Acústica  

d’Artés  s’haurà de publicar al BOP,  al DOGC,  al tauler  d’anuncis de l’Ajuntament i 

a la web municipal. 
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Sisè.- Notificar el present acord als ajuntaments de Calders, Navarcles, Sant Fruitós  

de Bages, Sallent i  Avinyó i al Departament competent en matèria de contaminació 

acústica de la Generalitat de Catalunya. 

No obstant el Ple amb superior criteri decidirà”. 

 

L’Alcalde, en Josep Candàliga Freixa, diu que degut a un error en un espai del 

carrer Barcelona es proposa deixar sense efecte l’acord que es va aprovar en el Ple 

del 20 d’octubre de 2016 i aprovar de nou el mapa de capacitat acústica d’Artés. 

El regidor Roger Genescà Campí diu que el seu vot serà favorable com l’altre 

vegada, ja que han tingut possibilitat de treballar-hi i ho veuen bé.  

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen.  

 

2.3 APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS CREACIÓ ÚS 

TURÍSTIC I CANVI QUALIFICACIÓ EDIFICI PL. MAJOR 

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que 

diu el següent: 

 

“Vist que l’Alcaldia encarregà l’elaboració i redacció del projecte de modificació 

puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament d’Artés relativa a la introducció 

en la qualificació de SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS el subsistema (clau 

tu), turístic de nova creació i canvi de qualificació d'una parcel.la urbana ocupada 

per un edifici situat a la Pl. Major, núm.4, amb qualificació de CASC ANTIC DE 

CONSERVACIÓ (clau 1a) i d'una petita porció de 19m2 de terreny qualificat com a 

XARXA VIÀRIA LOCAL (clau V), a SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS (clau 

Ec, tu) a l’arquitecte municipal en Pere Pajerols i Casas. 

Vist que l’Arquitecte municipal ha redactat la modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de Planejament d’Artés relativa a introducció en la qualificació de 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS el subsistema (clau tu), turístic de nova 

creació i canvi de qualificació d'una parcel.la urbana ocupada per un edifici situat a 

la Pl. Major, núm.4 amb qualificació de CASC ANTIC DE CONSERVACIÓ (clau 1a) i 

d'una petita porció de 19m2 de terreny qualificat com a XARXA VIÀRIA LOCAL (clau 

V), a SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS (clau Ec, tu).  

Vist l’Informe de Secretària de data 16 de març de 2017 i de conformitat amb el 

disposen els articles 22.2.c) i 47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 

bases del règim local. 

Atès el que disposen els articles 85.1 i 96 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme de 

Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d' agost i els articles 117 i 
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118 del Reglament de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovat pel Decret 

305/2006, de 18 de juliol. 

Es proposen al Ple els següents  

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de les Normes 

Subsidiàries de Planejament d’Artés relativa a la introducció en la qualificació de 

SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS el subsistema (clau tu), turístic de nova 

creació i canvi de qualificació d'una parcel.la urbana ocupada per un edifici situat a 

la Pl. Major, núm.4, amb qualificació de CASC ANTIC DE CONSERVACIÓ (clau 1a) i 

d'una petita porció de 19m2 de terreny qualificat com a XARXA VIÀRIA LOCAL (clau 

V), a SISTEMA D'EQUIPAMENTS COMUNITARIS (clau Ec, tu), en els termes que 

consten en l’expedient, promoguda per aquest ajuntament i redactada per 

l’arquitecte municipal senyor Pere Pajerols i Casas. 

Segon.- Sotmetre l’esmentada modificació puntual de les Normes Subsidiàries de 

planejament d’Artés, juntament amb l’expedient corresponent a informació pública 

pel termini d’un mes mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en un 

dels diaris  de més divulgació  del municipi, al tauler d’anuncis de la Corporació així 

com a la web municipal www.artes.cat, a fi que qualsevol persona que ho desitgi 

pugui examinar-lo i formular les al·legacions i observacions que consideri 

oportunes. 

Tercer.- Acordar la suspensió referent a la tramitació de plans urbanístics derivats 

concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització complementaris, així 

com també suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, 

d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació 

o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes 

establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves 

determinacions comportin una modificació del règim urbanístic durant el termini 

d’un any o fins a la seva aprovació definitiva, de conformitat amb els arts. 73 i 74 

del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. Aquesta suspensió entrarà en vigor a partir de l’endemà de la 

publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província. El plànol de 

delimitació als efectes de suspensió de tramitació de llicències i projectes 

esmentats, restarà a disposició del públic en les oficines municipals, durant tot el 

termini de suspensió.  

 

Quart.- Sol·licitar l’informe als organismes que segons els serveis tècnics municipals 

puguin estar afectats per raó de llurs competències sectorials, d’acord amb l’article 

85.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la 

Llei d'urbanisme 

No obstant, el Ple de la Corporació resoldrà.” 
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L’Alcalde, Josep Candàliga Freixa i el regidor Òscar Vilarasau Clotet expliquen la 

idea que l’edifici situat a la Pl. Major, núm.4, i una petita porció de 19m2 de terreny 

passin a ser qualificats com a equipaments comunitaris turístics. 

El regidor Roger Genescà Campí diu que en aquest cas s’abstindran, ja que no 

saben els usos futurs als quals es destinarà l’edifici, i també perquè no han 

participat per a determinar els usos d’aquest equipament.  

L’Alcalde, Josep Candàliga Freixa diu que l’ús final encara s’ha d’acabar de decidir, 

s’ha de parlar amb les entitats i potser es decidirà mitjançant un procés 

participatiu. 

El regidor Òscar Vilarasau Clotet afegeix que en una primera fase es vol consolidar 

l’edifici, rehabilitar la façana i la teulada, en una segona fase instal·lar un ascensor, 

i després veure quins usos concrets podrà tenir aquest edifici. I posteriorment en 

una tercera fase està prevista fer-hi la distribució interior.   

El regidor Roger Genescà Campí diu que no creu que calgui el canvi de classificació 

urbanística per a actuar sobre la façana i la teulada, i s’hauria de fer quan 

s’haguessin definit els usos. 

L’Alcalde, Josep Candàliga Freixa diu que es creu convenient el canvi d’ús aprofitant 

les actuacions previstes, tot i que l’ús no estigui definit del tot.     

 

Se sotmet a votació aquest Dictamen:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simón, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova, 

per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació i per tant amb 

suficient quòrum, l’anterior dictamen. 

 

3.- ÀREA DE SERVEIS CENTRALS 

 

3.1 MODIFICACIÓ ABAST DELEGACIÓ FUNCIONS DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA 

 
Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, que diu el 

següent: 



 
 

8 

 
“MODIFICACIÓ DE L'ABAST DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA  

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 

delegar en altres Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les 

facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

que els corresponguin. 

D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres 

facultats de gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents 

acords plenaris. 

Per altra banda la importància que per al procediment tributari té la seguretat que 

l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa 

referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. 

També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan convenient 

precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat en l’Ens 

Supramunicipal. 

Davant les consideracions precedents, es creu procedent modificar l'abast de la 

delegació de les competències de gestió, de determinats ingressos de dret públic. 

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable 

de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els 

següents 

ACORDS 

PRIMER.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a 

l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les 

hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les 

facultats de gestió de  la Taxa per prestació del serveis de cementiri,  per la qual 

cosa les funcions delegades d’aquest tribut són els que a continuació 

s’especifiquen: 

• Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

• Dictar la provisió de constrenyiment 

• Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

• Liquidació d'interessos de demora 

• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

• Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense 

necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar 

determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per a determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 
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parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic 

la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 

circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels serveis 

municipals, ho facin convenient. 

TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió 

Tributària, en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i 

recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer 

d'aquest acord, establir els llocs i els mitjans de pagament d'acord amb la 

normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de gestió, inspecció i 

recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic i la normativa interna de la 

Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei. 

QUART.-  La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en 

aquest acord es regeix per les següents regles: 

Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest 

acord tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data 

d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.   

Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per 

períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió 

de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos. 

Regla segona.-  L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els 

tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen 

tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de 

desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 

ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la 

Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei. 

En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i 

en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa 

concordant. 

Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació 

de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen 

els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i 

l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic 

municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en 

la normativa interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació 

d'aquest servei.  

Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter 

general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió. 

Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació 

econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la 



 
 

10 

prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de 

serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de 

gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, 

regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.  

Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la 

recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si 

aquests tributs figuren entre els tributs delegats.  L’atorgament d’aquestes 

bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de 

Govern de l’Organisme de Gestió Tributària. 

En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes 

extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que 

representi per a l’ORGT  la disponibilitat de fons aliens. 

Regla sisena.  L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades 

per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents: 

1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada 

concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a 

l’Ajuntament  de forma quinzenal. 

2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels 

diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions d’ingressos 

indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les especificacions 

necessàries per poder registrar les operacions resultants en la forma imposada 

per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals. 

3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de 

l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió 

del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el 

pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.  

4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà 

abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de 

recaptació. 

5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es 

transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota 

tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà 

directament al compte de la Diputació. 

Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les 

obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al 

titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de 

Gestió Tributària. 

L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió 

recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament 

general de recaptació i llurs disposicions concordants.  
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Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als 

òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació 

voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents: 

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més 

efectiva la gestió de la recaptació executiva.  

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir 

coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.  

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels 

ciutadans als serveis públics. 

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.  

e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el 

compte anual,  justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i 

exercicis, i tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa 

vigent en cada moment.  

Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió 

Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents: 

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.  

b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de 

constrenyiment, degudament justificades.  

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu, 

degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per 

l’Ajuntament. 

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui 

per a la gestió del servei.  

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament 

General de Recaptació i en les disposicions concordants.  

f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències 

delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi 

d’un local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la 

contraprestació que l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb 

l’ajuntament per la utilització de les dependències municipals.    

Regla desena.  L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries 

per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la 

de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i 

documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, 

inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals 

ha estat delegada a la Diputació de Barcelona. 

Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels 

arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució 

de documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents 
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amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents 

generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels 

ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de 

suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la 

normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió 

Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD). 

Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració  

“d’encarregat del tractament” respecte de les dades personals que l’administració 

delegant aporti, per tal de materialitzar la delegació efectuada,  i adoptarà les 

mesures tècniques i organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades 

personals, tant de les aportades per l’administració delegant com de les que aportin  

directament els contribuents.   

A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades 

facilitades per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi 

d’aquesta; no aplicarà o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a 

l’objecte de la delegació i no comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols 

per a la seva conservació -llevat que la Llei General Tributària o qualsevol altra 

norma amb rang de llei ho autoritzi-, o què l’Organisme hagi de contractar 

prestacions de caràcter material o tècnic que comportin el tractament de les dades 

amb una empresa o empreses alienes; en aquest darrer supòsit el contractista de 

l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del tractament. 

Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària 

queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les 

peticions d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de 

dades que es deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o 

qualsevol altra norma que contempli dites comunicacions o cessions. 

Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades 

personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser 

creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu 

Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el 

BOPB de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció 

de dades de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. 

Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò 

establert al R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de 

la Llei Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.  

Regla dotzena.  Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les 

següents: 

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita, 

d'acord amb allò que estableix la regla primera.  

2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.  
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3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord. 

4. Qualssevol altra causa prevista per la normativa vigent.  

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació a la 

Diputació de Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a 

l'acceptació de la modificació esmentada i un cop acceptada es publiqui aquest 

acord, per a general coneixement, juntament amb l’acord d’acceptació, tant en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona”.  

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat dels membres existents, i per tant amb el 

quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, 

aprova l’anterior proposta. 

 

3.2 DONAR COMPTE PLA PRESSUPOSTARI 2018-2020 

 

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia del dia 1 de març de 2017, que diu el 

següent: 

 

“En Josep Candàliga Freixa, en qualitat d’Alcalde-President de l’Ajuntament d’Artés, 

en relació a la tramesa al Ministeri d’Economia i Hisenda de l’elaboració dels Plans 

Pressupostaris a mig termini (exercicis 2018-2020), dicta la següent resolució que 

es fonamenta en els antecedents i fonaments legals que a continuació s’exposen: 

Antecedents de fet 

Els Plans Pressupostaris a mig termini s’ha de remetre per l’entitat local al Ministeri 

d’Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura 

electrònica, abans del dia 15 de març de 2017. 

Fonaments legals 

Atès el que disposa l’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 

d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a l’elaboració per part 

de les Administracions Públiques d’un pla pressupostari a mig termini, en el qual 

s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i mitjançant el qual es 

garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat 

pressupostària i de deute públic. També fa referència al seu abast que serà d’un 

període mínim de tres anys i que servirà de base per a l’elaboració del Programa 

d’Estabilitat. 

Atès el que estableix l’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual 

es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 
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Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 

Financera, entre ells l’elaboració del pla pressupostari a mig termini. 

Per tot això, 

RESOLC 

Primer.- APROVAR el Pla Pressupostari a mig termini pels exercicis 2018-2020, 

d’acord amb els quadres annexos al present Decret. 

Segon.- APROVAR la remissió dels mateixos al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, abans del dia 15 de març 

de 2017. 

Tercer.- DONAR COMPTE al proper Ple de l’enviament de dit Pla Pressupostari a mig 

termini pels exercicis 2018-2020, en la primera sessió que se celebri.” 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, es dóna per assabentat de l’anterior 

resolució. 

3.3 DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2016 

 

Es dóna compte del Decret de l’alcaldia del dia 8 de març de 2017, que diu el 

següent: 

 

“ANTECEDENTS DE FET 

Vist l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, en el qual es posa 

de manifest l’execució de l’estat de despeses i d’ingressos i es determinen els drets 

pendents de cobrament i obligacions pendents de pagament a 31/12/2016, el 

resultat pressupostari, el romanent de crèdit i el romanent de tresoreria. 

Vist l’informe d’intervenció i l’informe sobre l’estabilitat pressupostària de data 

08/03/2017 

FONAMENTS DE DRET 

Vistos els articles 191 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 

Vistos els articles 89 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril, regulador de les 

hisendes locals en matèria de pressupostos 

Vist que l’òrgan competent per l’aprovació dels acords de gestió econòmica 

correspon a l’Alcaldia en relació a l’article 53.1g del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aquesta 

alcaldia,   

RESOL: 

PRIMER.- APROVAR  la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2016 amb 

els documents que integren el mateix. 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
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CONCEPTES DRN ORN AJUSTOS RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

a. Operacions corrents 5.040.537,69 4.272.598,19   767.939,50 

b. Altres operacions no financeres 2.710,62 583.182,14   -580.471,52 

1.Total operacions no financeres (a+b) 5.043.248,31 4.855.780,33   187.467,98 

2.Actius financers 0,00 0,00   0,00 

3.Passius financers 0,00 0,00   0,00 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L´EXERCICI 5.043.248,31 4.855.780,33   187.467,98 

AJUSTOS 

  
    

4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses 
generals + 275.360,66   
5.Desviacions de finançament negatives de l´exercici + 11.936,98   
6.Desviacions de finançament positives de l´exercici - 0,00   

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT 

   

474.765,62 

ROMANENT DE TRESORERIA 

COMPONENTS IMPORTS ANY 2016 IMPORTS ANY 2015 

        

1. Fons líquids  646.032,02  610.633,59 

2. Drets pendents de cobrament  2.180.059,02  2.182.879,30 

+ del Pressupost corrent 556.121,04   533.973,80   

+ del Pressupost tancat 1.594.233,66   1.623.661,16   

+ d´Operacions no pressupostàries 29.704,32   25.244,34   

- cobraments realitzats pendents d´aplicació definitiva 0   0   

3. Obligacions pendents de pagament  682.565,60  745.470,83 

+ del Pressupost corrent 140.799,51   184.310,47   

+ del Pressupost tancat 310.118,56   346.022,24   

+ d´Operacions no pressupostàries 231.647,53   215.538,14   

- pagaments realitzats pendents d´aplicació definitiva 0   -400,02   

I. Romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)   2.143.525,44   2.048.042,06 

II. Saldos de dubtós cobrament 902.208,38   891.640,10   

III. Excés de finançament afectat 76.556,74   82.294,93   

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals 
1.164.760,32   1.074.107,03 

 (I - II - III) 

SEGON.- DONAR COMPTE al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest 

celebri, d'acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril. 

TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Ministeri d’Economia i Hisenda i al 

departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.” 

 

El regidor Roger Genescà Campí demana si es pot explicar aquests 1.000.000,00€ 

(1.164.760,32€) de romanent de tresoreria, quins usos se li poden donar. 

La interventora Mireia Serra Ferré aclareix que per no tenir endeutament no estan 

lligats al l’article 32, i per tant el podrien destinar tot a despeses genèriques, però 



 
 

16 

com que es tenen pendents moltes qüestions de l’any anterior, molts AD, moltes 

reserves de partides que s’havien fet, ha comptat que quedarà disponible mig milió 

per a despeses generals d’aquest exercici.  

El Ple de la Corporació, per unanimitat, es dóna per assabentat de l’anterior 

resolució.  

 

3.4 RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL CRÈDITS 2016  

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Centrals, que diu el 

següent: 

 

“Vist l’informe d’Intervenció on es posa de manifest les incidències jurídico-

econòmiques, afectant a l’estat de despeses com a conseqüència de l’existència de 

factures que figuren a la relació annexa per import de 6.773,05 €, corresponents a 

la prestació de serveis, subministraments i treballs diversos acreditats per diferents 

proveïdors com a conseqüència de la realització de despeses sense consignació 

pressupostària pel conjunt de la despesa, i d’ acord amb l’ annex que s’ adjunta al 

present. 

Aquestes factures han estat degudament conformades per les diferents regidories i 

reuneixen els requisits adients per pagar-les i, per tant, és procedent que la 

Corporació les aprovi i reconegui el crèdit que representa. 

L’article 18è de les Bases d’execució del pressupost, relatiu als requisits previs a 

l’aprovació de les factures, estableix que hauran de ser conformades pel regidor o 

tècnic de l’àrea corresponent així com fiscalitzades prèviament per la Intervenció. 

Atès l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 

el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, respecte de l’exigibilitat 

de les obligacions prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa i, en 

concret, l’apartat cinquè de l’esmentat precepte, que estableix que no es podran 

adquirir compromisos de despesa per quantia superior a l’import dels crèdits 

autoritzats en l’estat de despeses, essent nuls de ple dret els acords que no 

respectin l’esmentada norma. 

Atès l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa 

el capítol I del títol sisè del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i article 50 del 

Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 

d’organització,  funcionament i regim jurídic de les entitats locals, sobre la 

competència del Ple de la Corporació pel reconeixement extrajudicial de crèdits, 

quan no existeixi consignació. 
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Atès que el dèficit produït serà finançat amb els crèdits de l’exercici 2017, i per tant 

restarà condicionat el seu pagament a la consignació efectiva del pressupost vigent, 

resultant que hi ha suficient crèdit a les partides corresponents. 

Es proposa al Ple, previ dictamen de la Comissió Informativa d’ Hisenda, l’adopció 

dels següents  

A C O R D S: 

Primer.- RECONÈIXER a favor dels creditors que figuren a la relació annexa, per 

import de 6.773,05 €, la prestació de serveis, subministrament i treballs diversos, 

doncs es tracta de prestacions efectivament realitzades i conformades 

oportunament per les diferents àrees, als efectes d’imputar-les a les corresponents 

partides del pressupost del 2017.   

 

Segon.- Comunicar el present acord als serveis afectats”. 

 
Se sotmeten a votació aquests acords:   

Resultat:  

Voten afirmativament: En Josep Candàliga Freixa, n’Elisabet Carracedo Mañosa, na 

Meritxell Bonastre Aris, n’Enric Forcada Valiente, n’Ernest Clotet Berenguer, n’Òscar 

Vilarasau Clotet i n’Israel Falcó Martínez. 

S’abstenen: En Roger Genescà Campí, na Fina Montañola Cortina, en Manel Parreño 

Jiménez, en Marc Torras Simón, na Mercè Simó Ribas i en Josep M. Artigas Feliu. 

Vist el resultat de 7 vots afirmatius i 6 abstencions, el Ple de la Corporació aprova, 

per majoria, els anteriors acords. 

 

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  

4.1- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ENTITATS 2017  

 

Es dóna compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis a les Persones, que 

diu el següent: 

 

“Vista l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Artés, que va ser 

aprovada per acord de Ple de data 17 d’abril de 2008. 

Atès que aquesta ordenança estableix que la concurrència competitiva és la forma 

ordinària de concessió de subvencions. 

Vistes les bases generals reguladores de l’atorgament de subvencions aprovades 

pel Ple el dia 20 de febrer de 2014 i publicades al BOPB el dia 21 de març de 2014, 

i vistes les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions 

aprovades pel Ple el dia 20 de febrer de 2014 i publicades al BOPB el dia 11 d’abril 

de 2014. 
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Per tot això es proposa l’adopció per part del Ple dels següents 

ACORDS: 

Primer.- Convocar concurs públic per a la concessió de subvencions destinades a les 

entitats i associacions sense finalitat de lucre, per a l’exercici 2017, per les línies 

que es  relacionen a continuació:  

Cultura i de Festes, Joventut i Participació ciutadana: 

1.- Activitats d’entitats dedicades a les arts escèniques i la música 

2.- Activitats d’entitats culturals i cíviques o veïnals 

3.- Activitats de festes populars i tradicionals 

4.- Actuacions de promoció preservació del patrimoni cultural local 

5.- Activitats d’entitats juvenils i de promoció per al jovent 

Esports: 

1.- Activitats federades de competició amb activitat diària 

2.- La resta d’activitats i projectes esportius i de promoció de l’esport 

Educació: 

1.- Activitats i projectes educatius 

Entitats de Cooperació Internacional i Solidaritat 

El termini per a la presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria s’inicia a partir 

de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de la 

Província i finalitza en el termini d’un mes des de la seva publicació. 

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Artés, al 

carrer Barquera, 41, 08271 Artés, així com pels altres mitjans previstos per la 

legislació vigent 

No obstant el Ple decidirà” 

 

El regidor Roger Genescà Campí manifesta que hi donaran suport, i demana que es 

doni el màxim suport a les entitats. 

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior Dictamen.  

 

5- ASUMPTES SOBREVINGUTS  

Per unanimitat dels membres assistents al Ple de la Corporació, s’inclou el següent 

assumpte en l’ordre del dia: 

 

5.1- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM  

 

Els grups Municipals d’ERC i CiU, conjuntament presenten la següent moció:  

“MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 

passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en 

el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per 

Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura 

Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta. 

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 

manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 

expressa el següent: 

Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  

La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 

indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament 

al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 

innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que 

les seves estructures polítiques no el reconeguin així.  

El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 

davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 

recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix 

el de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 

majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo 

mitjançant un referèndum. 

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 

mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 

determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 

mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  

Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 

constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb 

l’Estat.  

Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 

dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, 

ha de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als 

problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents. 

Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 

entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 

permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 

eficaços.  

Per tot això :  

Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 

polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions 

i les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut 
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per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament 

vinculant i efectiu.  

Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es 

manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i 

acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  

Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 

lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 

Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 

espanyol.  

Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 

polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 

modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 

s’expressa amb el vot.  

Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per 

això és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de 

condicions entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya. 

Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 1 d’agost de 

2013, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i als objectius que perseguia 

el mateix.  

En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 

manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 

decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la 

ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 

Referèndum. 

Per tot això, els grups municipals d’ERC I CIU de l’Ajuntament de d’Artés proposen 

al Ple Municipal els següents: 

ACORDS 

1r.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

2n.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM. 

3r.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al 

Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest. 

4t.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 

Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM)”. 

 

El regidor Israel Falcó Martínez manifesta que ells estan en desacord amb part del 

redactat del manifest, en concret on diu que: “els Governs de Catalunya i de l’Estat 

espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment 

l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la 
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celebració d’un Referèndum”, creuen que l’etapa de parlar amb el govern espanyol 

no és imprescindible per legalitzar el referèndum. 

El regidor Roger Genescà Campí, li pregunta si està en desacord amb el Manifest  o 

la Moció. 

El regidor Israel Falcó Martínez matisa que donaran suport al Pacte Nacional, però 

que estan en desacord amb una part del redactat de la Moció.     

 

El Ple de la Corporació, per unanimitat, aprova l’anterior moció.  

  

6.- DONAR COMPTE  DECRETS I ACORDS  JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

Donant compliment d’allò que assenyala l’article 46.2, de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 22 

d’abril, sobre activitats de control del Ple, es dóna compte dels Decrets adoptats 

des de l’última sessió i fins la Junta de Govern Local núm. 7/2017. 

 

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, en relació a la modificació del contracte porta a 

porta demanen tenir tota la informació el més aviat possible per poder-hi treballar. 

L’Alcalde, en Josep Candàliga Freixa, diu que ho tindran la setmana vinent i se’ls hi 

traslladarà tota la informació. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, pregunta sobre les actuacions que s’estan 

duent a terme al talús de la carretera de Sallent. 

El regidor n’Òscar Vilarasau Clotet explica que s’està assegurant els murs per 

assegurar les pedres de possibles caigudes.    

  

El regidor en Roger Genescà Campí, pregunta sobre el projecte del Camí de la 

Ruca. 

L’Alcalde, en Josep Candàliga Freixa, diu que està exposat al públic i està pendent 

d’adjudicar-se. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí, arrel d’alguns problemes que hi va haver en la 

celebració de la festa del Carnestoltes, demana una valoració i possibles canvis 

perquè no es tornin a repetir. 

La regidora n’Elisabet Carracedo Mañosa, manifesta la seva frustració pels fets 

ocorreguts, que no són propis dels municipi, tot i tenir en compte tota la normativa 
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pel bon funcionament de la festa, i que van succeir fora del recinte de la celebració. 

Es preveuran noves estratègies i mesures per evitar que es tornin a produir 

incidents com aquests. 

El regidor en Roger Genescà Campí s’ofereix per reunir-se i parlar perquè els joves 

del municipi puguin gaudir de festes més sanes. 

 

El regidor en Roger Genescà Campí manifesta el neguit d’algunes persones per la 

inseguretat que els hi provoca l’escultura dels Burots, i pregunta si s’ha realitzat 

algun estudi tècnic. 

El regidor N’Ernest Clotet Berenguer respon que s’està treballant amb els tècnics de 

l’Ajuntament i amb d’altres externs en l’elaboració d’un informe, i de moment ja 

s’han pres algunes mesures per evitar que ningú es posi sota.  

 

Sense que hi hagi més intervencions, l’Alcalde-president aixeca la sessió de la qual, 

com a Secretària, estenc aquesta acta. 

 

 

 

La Secretària,         Vist i plau 

       L’Alcalde,  

 

Montserrat Bach Pujol    Josep Candàliga Freixa 

 

Artés, 23 de març de 2017 
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